Protokoll från årsmöte i Sturebyskolans Föräldraforum
den 4 oktober 2010

Närvarande; 42 personer

Greger Assarsson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
1. Val av
a. Mötesordförande:
Greger Assarsson
b. Mötessekreterare:
Marina Tjelvling
c. Två protokolljusterare tillika rösträknare:
Karin Gagner och Karin Löfgren Russo
2. Årsmötet ansåg mötet vara behörigt utlyst.
3. Dagordningen godkändes.
4. Greger Assarsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och Gisela Franzen
föredrog den ekonomiska redovisningen.
a. Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
b. Mötet beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen.
Mats Ryden föredrog revisorns berättelse.
a. Mötet beslutade att godkänna berättelsen.
5. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
6. Föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan för läsåret 10/11 fastställdes
med följande grupper;
a. Föräldravandringsgrupp
 Johan Gagner (sammankallande), Katarina Hjort,
Mariella González Bonilla
b. Julbasar
 Josef Tran (sammankallande), Karin Löfgren Russo, Catharina AxörnGräns
7. Val av
a. Styrelsens ordförande för 1 år:
Linnea Berg (nyval)
b. Kassör för 1 år:
Gisela Franzén (omval)
c. Ledamöter i förvaltningsråd, 2 st för 1 år:
Christina Gustafsson (omval) och Mats Lindqvist (nyval)
d. Suppleanter till ledamöter i Förvaltningsråd, 2 st för 1 år:

Ulrika Salander(Nyval) och Josef Tran (Nyval)
e. Revisor och suppleant för denne för 1 år:
Mats Rydén, (omval)
Vakant plats som suppleant
f. Valberedning
Vakant plats som valberedning
g. Övriga ledamöter, 2 år:
Ulrika Salander(Nyval) och Josef Tran (Nyval)
h. Webbansvarig:
Marina Tjelvling
8. Övriga anmälda frågor
a. Stadsbyggnadskontorets planförslag om ändrade cykel och gångvägar i
samband med nybygge av lägenheter i närheten av skolan
(Bastuhagsvägen). Marina Tjelvling föredrog ärendet.
 Beslutades att utse en tillfällig arbetsgrupp som arbetar fram en
skrivelse med synpunkter på liggande planförslag för säkrare cykeloch gångvägar för eleverna. I gruppen ingår Ellen Luijkx, Karin
Johansson och Marina Tjelvling (sammankallande)
9.

Övriga punkter som lyftes under mötets gång
a. En informationslapp om föräldraforums verksamhet ska ha delats ut till alla
elever via respektive mentor. Har inte detta skett, vänligen efterfråga
informationen direkt av mentor.
b. Endast en aktivitet har fått medel via aktivitetsfonden det senaste
verksamhetsåret. Det har lett till ett stort överskott i fonden. Alla föräldrar
uppmanades att informera lärarna om den möjlighet som fonden ger.
c. För att öka trivseln i duschrummet efterlystes duschväggar i idrottshallen.
Frågan kommer att följas upp via förvaltningsrådet.
d. Stureby föräldraforum är medlemmar i föräldraalliansen (Fiss) mot en
avgift om 200 kr per år. Det ger oss föräldrar en möjlighet att delta i Fiss
seminarieverksamhet helt kostnadsfritt. För den intresserade finns mer
information via forumets webb.
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